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 بیانیه موگرینی در مورد
نشست آتی کمیسیون مشترک برجام

دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با 
اعالم این که نشســت آتی کمیسیون مشترک 
برجام 25 اسفند برگزار خواهد شد، تصریح کرد 
که این نشست فرصتی برای بازبینی اجرای توافق 

هسته ای است.
به گزارش ایسنا، دفتر مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای از برگزاری نشست 
آتی کمیســیون مشــترک برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( در 16 مارس )25 اسفندماه( 
در وین خبر داد. بنابر گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اتحادیه اروپا در این بیانیه آمده است که نشست 
16 مارس به ریاســت هلگا اشمید به نمایندگی 
از فدریکا موگرینی مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و با حضور نماینــدگان گروه 3+3 
)چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس،  آمریکا( 
و ایران برگزار خواهد شــد. این نشست فرصتی 
برای بازبینی اجرای برجام تا جایی که به مسائل 

هسته ای و تحریم ها مربوط می شود، خواهد بود.

 ترامپ وضع اضطرار ملی
علیه ایران را تمدید کرد

دونالد ترامــپ در نامه ای بــه رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا و سنا وضع اضطرار ملی علیه 
ایران را تمدید کرد. در نامه دونالد ترامپ ادعا شده 
است: اقدامات و سیاست های دولت ایران ازجمله 
توسعه توان موشکی بالستیک، حمایت از تروریسم 
بین المللــی و نقض حقوق بشــر همچنان یک 
تهدید جدی و غیرمعمول علیه امنیت، سیاست 
خارجی و اقتصاد آمریکا محســوب می شــود .
در این نامه همچنین آمده است: بنابر همین دالیل 
»ترامپ« مصمم است تا وضع اضطرار ملی علیه 
ایران و نیز اعمال تحریم های جدید علیه این کشور 
را تمدید کند. ترامپ افزود که وضع اضطرار ملی 
که در 15 مارس 1۹۹5 علیه ایران اجرایی شــد، 

پس از 15 مارس 2۰1۸ نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، ادعاهای ترامپ درحالی مطرح 
می شود که حقایق نشان می دهد سیاست های 
مداخله جویانه آمریــکا و متحدان منطقه ای اش 
در امــور داخلی کشــورهای منطقه اصلی ترین 
عامل بی ثباتی و جنگ ها در این منطقه اســت 
که عالوه  بر این، به ظهور و گسترش تروریسم و 
فرقه گرایی منجر شده است. مقامات ایرانی همواره 
تأکید دارنــد، آمریکا اصــال صالحیت صحبت 
در امور حقوق بشــر را به خاطر جنایاتی که این  
کشور با دخالت در منطقه و حمایت از عربستان 
در جنگ افروزی و کشتن مردم بی گناه مرتکب 
شده ، ندارد و خود محور نقض حقوق بشر قلمداد 

می شود.

 درخواست ظریف برای آزادی
سرباز ایرانی اسیر در پاکستان

وزیر خارجه ایران در دیدار با مشــاور امنیت 
ملی نخســت وزیر پاکســتان خواستار تالش 
مقامات اسالم آباد برای آزادی سرباز ایرانی اسیر 
در دست گروهک های تروریستی در این کشور 

شد.
به گزارش فارس، محمدجــواد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران در ادامــه دیدارهای خود با 
مقامات پاکســتانی، صبح دیروز )سه شنبه( با 
ژنرال »ناصرخان جنجوعه« مشاور امنیت ملی 
نخست وزیر این کشــور دیدار و گفت وگو کرد. 
در این مالقات مشاور امنیت ملی نخست وزیر 
پاکستان با اشاره به مناســبات و روابط بسیار 
خوب 2 کشــور گفت: آنچه در روابط 2 کشور 
بســیار اهمیت دارد، این اســت کــه ایران و 
پاکســتان در کنار هم باشــند و موضوعات را 

مدیریت کنند.
وزیر امور خارجــه ایران نیــز، در این دیدار 
بر آمادگی کشــورمان برای توســعه بیشــتر 
مناســبات و همکاری هــا در تمام ســطوح با 
پاکستان تأکید کرد. در ادامه طرفین از افزایش 
همکاری های امنیتی و حفاظت بیشتر از مرزها 
استقبال کردند و درخصوص برگزاری نشست 
کمیسیون های امنیتی و کنسولی، بهره برداری 
از ظرفیت هــای بنادر گــوادر و چابهار با هدف 
توســعه همکاری های اقتصادی بین 2 کشور، 
بررســی راه های افزایش همکاری های بانکی 
و بهره برداری از خط لولــه گاز، همکاری های 
چند جانبــه و موضوعات منطقــه ای، مبارزه با 
تروریســم، به ویژه مبارزه بــا داعش گفت وگو 
و تبادل نظر کردند. وزیر امــور خارجه ایران در 
این مالقات از مقامات پاکستانی خواست تالش 
کنند تا سرباز ایرانی اســیر در چنگال یکی از 
گروهک های تروریستی آزاد و به آغوش خانواده 
بازگردد که قول حداکثر همکاری داده شــد. 
رئیس دستگاه دیپلماســی جمهوری اسالمی 
ایران یکشنبه شــب 2۰ اسفندماه در رأس یک 
هیأت سیاســی و اقتصادی به اسالم آباد سفر 
کرد. وی روز گذشته در اسالم آباد با مقامات این 
کشــور ازجمله وزیر خارجه، نخست وزیر، وزیر 
کشــور و رئیس مجلس ملی دیدار و گفت وگو 
کرد و نشست مشترک تجاری ایران و پاکستان 
نیز با حضــور ظریف و خواجــه محمد آصف 
همتای پاکستانی در اسالم آباد گشایش یافت. 
رئیس دستگاه دیپلماســی جمهوری اسالمی 
ایران قرار است در ادامه سفرش به پاکستان به 
کراچی برود و نشست تجاری ایران و پاکستان 
نیز در کراچی و با حضور تجار و فعاالن اقتصادی 

2 کشور برگزار خواهد شد.
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شهروند | وزیر امور خارجه ایران گفت: اگر روزی 
عربستان ســعودی با هرگونه تجاوز خارجی مواجه 
شود، ایران نخستین کشوری است که برای کمک به 

این کشور وارد عمل می شود.
محمدجواد ظریف در ادامه سفر خود به پاکستان 
و پس از سخنرانی در موسســه مطالعات راهبردی 
اسالم آباد، به پرسش رسانه های این کشور پاسخ داد. 
محمدجواد ظریف روز دوشنبه در آیینی که به عنوان 
نشست خبری تعبیر می شد، با پرسش های مختلفی 
در موضوعات توافق هســته ای ایــران و گروه 5+1، 
همکاری های ایران و هندوستان، موضع گیری های 
ایران در قبال کشمیر، همکاری های منطقه ای ایران و 
پاکستان و افغانستان، حضور داعش در منطقه، روابط 
ایران و عربستان و دیگر موضوعات مهم منطقه ای و 

جهانی مورد پرسش قرار گرفت.
به نوشته ایرنا، ســخنرانی محمدجواد ظریف در 
نشست گرامیداشت هفتادمین  سال روابط و دوستی 
ایران و پاکســتان در موسســه مطالعات راهبردی 
اسالم آباد که از مراکز مطالعاتی مهم پاکستان است 
با استقبال قابل توجه رســانه های خبری محلی و 
بین المللی مواجه شــد.در این نشســت همچنین 
جمعی از دیپلمات های دیگر کشــورها مستقر در 

اسالم آباد پاکستان نیز حضور داشتند.
وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درخصوص 
روابط ایران و عربستان و این که آیا ایران از پیشنهادها 
برای احیای روابط خود با عربســتان استقبال کرده 
اســت، گفت: اگر روزی عربستان سعودی با هرگونه 
تجاوز خارجی مواجه شود، ایران نخستین کشوری 
است که برای کمک به این کشور وارد عمل می شود. 
محمدجواد ظریف همچنین با تبیین اهمیت امنیت 
و ثبات در منطقه گفت: معتقدیــم امنیت و ثبات 
کشورهای همســایه و منطقه همان امنیت و ثبات 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی گفت: امیــدوارم که آنها )عربســتان( همان 
احساس ما را داشــته  و برای حل موضوعات مورد 
اختالف آمادگی داشته باشند. وزیر امور خارجه ایران 

در ادامه سخنانش در این نشست گفت: ما آمادگی 
خود را برای آغاز مذاکرات با عربستان سعودی اعالم 
کرده ایم و از اقدامات نواز شریف، نخست وزیر سابق 
پاکســتان برای آغاز این گفت وگوها نیز اســتقبال 

کردیم.
ظریف خاطرنشــان کرد: مشــکل این است که 
سعودی ها فکر می کنند این به نفع آنهاست اگر دنیا 
فکر کند که آنها تهدید )از جانب ایران( می شــوند. 
وزیر امــور خارجه گفت: معتقدیــم که نمی توانیم 
عربستان سعودی را از تحوالت منطقه کنار بگذاریم 
اما بر این مهم نیز معتقدیم که جمهوری اسالمی ایران 
را نیز نباید از تحوالت منطقه جدا نگاه داشت، حال 
پرسش اینجاست که چرا باید سعی کنیم که یکدیگر 
را از تحوالت منطقه جدا نگاه داریم. رئیس دستگاه 
دیپلماسی در بخش دیگری از سخنانش در این آیین، 
با تشریح خســارت های جبران ناپذیر و ویرانی های 
حاصل از اقدامات تروریستی در عراق و سوریه اضافه 

کرد: هر دو کشور ایران و عربستان سعودی می توانند 
برای بازسازی عراق و سوریه سرمایه گذاری کنند و 
برای این کار باید مشکالت خود را پشت میز مذاکرات 
حل وفصل کنند. وزیــر امور خارجه ایران همچنین 
گفت: دلیلی برای دشــمنی و خصومــت بین ما و 
عربستان سعودی وجود ندارد اما به آنها می گوییم که 
شما امنیت خود را از آن سوی مرزها نمی توانید تأمین 
کنید. محمدجواد ظریف در پاسخ به پرسش دیگری 
درخصوص روابط جمهوری اسالمی ایران و پاکستان 
در حوزه امنیت نیز گفت: به هیچ کس یاگروهی اجازه 
استفاده از خاک خود علیه پاکستان را نخواهیم داد، 
همچنین معتقدیم که پاکستان نیز متقابال نخواهد 
گذاشت خاک این کشور علیه ایران از سوی عوامل 

تروریسم مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش در 
پاسخ به یکی از حاضران در این آیین، در مورد موضوع 
روابط ایران و هند نیز با اشاره به روابط حسنه تهران و 

اسالم آباد گفت: روابط ما با هند در راستای مخالفت 
با پاکستان نیســت، همان طور که معتقدیم روابط 
پاکستان و عربستان ســعودی نیز نشانه مخالفت با 

ایران نیست.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین با تبیین 
اهمیت بندر گوادر و چابهــار در منطقه گفت: این 
دو بندر هــر دو مکمل و نه رقیــب یکدیگرند، زیرا 
فرصت هــا و ظرفیت های زیــادی در منطقه وجود 
دارد و هر دو کشــور می توانند از آن استفاده کنند. 
ظریف در این بخش از سخنانش همچنین در پاسخ 
به پرسشــی درخصوص اقدامات ضد ایرانی دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا گفــت: توافقنامه 
هسته ای ایران و غرب یک توافقنامه بین المللی است 
و اگر ترامپ بخواهد این توافقنامه را نقض کند یقینا 
خود این کشــور در جهان منزوی خواهد شد. وی 
گفت: آمریکا به مفاد این توافقنامه بین المللی عمل 
نمی کند، زیرا که نمی خواهد جمهوری اسالمی ایران 
از فوائد آن بهره مند شود بنابراین دولت آمریکا عمال 
درحال نقض برجام است. معتقدیم که اتحادیه اروپا 
باید پیامی واضح به آمریکایی ها بدهد و آن این که اگر 
آنها به نقض برجام ادامــه دهند یا در صدد تغییرآن 

باشند یقینا با انزوای بین المللی مواجه خواهند شد.
همکاری های منطقه ای و تهدیدهای داعش

محمدجواد ظریف همچنیــن در بخش دیگری 
از سخنانش در پاســخ به ســوال دیگری در مورد 
تهدیدهای داعش نیز گفــت: حضور گروه تکفیری 
تروریســتی داعش در منطقه بــرای امنیت همه 
کشــورها خطرناک اســت. وزیر امور خارجه افزود: 
رقابت های خونینی بین داعش و طالبان در افغانستان 
هر از چند گاهی به وقوع می پیوندند که این می تواند 
امنیت پاکستان، ایران، چین و روسیه را در منطقه با 
چالش روبه رو کند. وی خاطرنشان کرد: کشورهای 
منطقه و همسایه باید برای بازگرداندن امنیت و ثبات 
در افغانستان به این کشور کمک کنند ما از هر نوع 
فرایند گفت وگو در افغانستان ازجمله حضور طالبان 

در آن حمایت می کنیم.

اخبار    دیپلماسی

 اگر به عربستان تجاوز شود، ایران
برای کمک به این کشور وارد عمل خواهد شد 

   دلیلی برای دشمنی بین تهران و ریاض وجود ندارد

محمدجواد ظریف در پاکستان: 

گرچه توافقی بر ســر آتش بس 3۰ روزه در سوریه 
صورت گرفته، امــا در عمل، چیــزی از خصومت ها 
خصوصا در غوطه شــرقی کم نشــده اســت. حاال 
آمریــکا تهدید به اقــدام نظامی کرده و روســیه نیز 
پاسخ داده است. روز گذشــته، دبیرکل سازمان ملل 
متحد نیز گفــت، نمی توانیم شــاهد نادیده گرفتن 
قطعنامه آتش بس در سوریه باشیم. آنتونیو گوترش، 
دبیــرکل ســازمان ملل روز گذشــته در نشســت 
اضطراری شــورای امنیت با اشــاره بــه روند اجرای 
قطعنامه آتش بس ســوریه گفت: »هیچ گونه توقف 
خصومت ها وجود نداشــته است. خشونت همچنان 
در غوطه شــرقی و فراتــر از آن ازجملــه در عفرین، 
 بخشی از ادلب و در دمشــق و حومه آن ادامه دارد.«

دبیرکل ســازمان ملل تصریح کرد: »ارایه کمک های 
انساندوســتانه و خدمات به طور ایمن، بدون مانع یا 
پایدار نبوده اســت. هیچ محاصره ای برداشته نشده 
است.« او گفت: »نمی توانیم مردم سوریه را رها کنیم. 
این یک درام تاریخی اســت. مــا کاروان کمک های 
انساندوســتانه داریم که آماده ورود به غوطه شرقی 
هستند اما هنوز تا تأمین امنیت کامل جهت رساندن 
کمک های انساندوستانه فاصله زیادی موجود است.« 
دبیرکل ســازمان ملل همچنین تصریح کرد، شمار 
اندکی از غیرنظامیان، غوطه شــرقی را ترک کردند و 
گروه های مســلح مانع ترک بسیاری از مردم شده اند. 

گوترش اظهار کرد: »قطعنامه ســازمان ملل متحد 
خواستار ایجاد زمینه رساندن کمک به مردم سوریه 
بدون مانع است اما براساس اطالعات ما، هیچ مجروح 
یا بیماری در سوریه تخلیه نشده و شاهد نقض مستمر 

آتش بس و حمالت بی هدف در سوریه هستیم.«
روز گذشته همچنین آمریکا پیش نویس قطعنامه 
جدیدی را درباره سوریه منتشر کرد که در آن خواستار 
برقراری آتش بس 3۰ روزه در دمشــق و غوطه شرقی 
شد. نماینده دایم آمریکا در سازمان ملل متحد اظهار 
کرد: »ما قطعنامه آتش بس جدیدی را تدوین کرده ایم 
که فضایی برای گریز باقی نمی گــذارد.« وی با بیان 
این که این پیش نویس ساده و صریح است و به محض 
تصویب اجرایی خواهد شد، افزود: »در این قطعنامه راه 
گریزی برای پنهان شدن اســد، ایران و روس ها وجود 

ندارد.«
هیلــی قطعنامه پیشــین درخصــوص برقراری 
آتش بس در سوریه را که به پیشنهاد روسیه تصویب 

شده بود، »شکست خورده« قلمداد کرد.
نماینده دایم آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین 
گفت: در صورت ناکامی شورای امنیت در راستای اقدام 
در قبال سوریه، واشــنگتن آماده است که در صورت 
ضرورت، خود وارد عمل شــود. نیکی هیلی، نماینده 
دایم آمریکا در ســازمان ملل متحد در جلسه شورای 
امنیت این سازمان گفت: »این مسیری نیست که ما 

ترجیح دهیم اما مسیری است که قبال نشان داده ایم 
آن را انتخاب می کنیم و آماده هستیم که یک بار دیگر 
نیز همچون قبل در این مسیر قدم بگذاریم.« وی ادامه 
داد: »زمانی که جامعه بین المللی به طور مکرر از انجام 
اقدام باز می ماند، در مواردی کشورها مجبور می شوند 

که خود دست به اقدام بزنند.«
از سوی دیگر، واســیلی نبنزیا، نماینده روسیه در 
ســازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات همتای 
آمریکایی خود، تأکید کرد: دمشق کامال محق است که 

با تهدیداتی که متوجه شهروندانش است، مقابله کند.
هیلی نیز اظهار کرد: »در صورتی که شورای امنیت 
درخصوص تســلیحات شــیمیایی اقدامــی نکند، 
واشــنگتن، خود وارد عمل خواهد شــد.« وی افزود: 
»ما به هر کشــوری که بخواهد اراده خود را از طریق 
سالح های شیمیایی اعمال کند، هشدار می دهیم.« 
نبنزیــا در واکنش به این اظهــارات گفت که اعضای 
گروه تروریستی جبهه النصره در غوطه شرقی دست به 
استفاده از تسلیحات شیمیایی زده اند. وی با اشاره به 
تالش هایی که برای متهم کردن دولت دمشق در این 
زمینه صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: »این اقدامات 
با هدف آماده کــردن زمینه بــرای اقدامات نظامی 

یک جانبه علیه حاکمیت سوریه است.«
نماینده روسیه با بیان این که هیچ واکنش بین المللی 
نسبت به کشف سالح شیمیایی در مناطق تحت سلطه 

افراد مسلح نشان داده نشــده است، تصریح کرد: »ما 
خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره استفاده از 
سالح شیمیایی هستیم. گروه های مسلح، غیرنظامیان 

را در فوعه و کفریا گلوله باران کردند.«
پس از ســخنان تهدید آمیز نماینده آمریکا، مسکو 
واکنش نشان داد. ســتادکل نیروهای مسلح روسیه 
در واکنش به تهدیدهای اخیر آمریکا مبنی بر حمله 
موشکی به تأسیسات نظامی و حکومتی دولت سوریه، 
تأکید کرد در صورت به خطــر افتادن جان نظامیان 
روس مســتقر در سوریه واکنش نشــان خواهد داد. 
والری گراســیموف، رئیس ستاد ارتش روسیه گفت: 
»ارتش روسیه به حمله آمریکا به سوریه پاسخ خواهد 
داد و هر موشــک و پرتابگر دخیل در این حمالت را 
هدف می گیریم.« گراسیموف گفت: »اگر جان نیروهای 
روســیه به خطر بیفتد، نیروهای مسلح روسیه پاسخ 
خواهند داد.« مقامات آمریکایی ازجمله دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری این کشــور بارها تأکید کرده اند در 
صورت اثبات حمله شیمیایی سوریه علیه مخالفان این 
کشور، دست به حمالت موشکی به تأسیسات نظامی 
و غیرنظامی سوریه ازجمله ساختمان های حکومتی 
در دمشــق خواهند زد. این تهدید آمریکایی ها مورد 
حمایت انگلیس و فرانسه نیز قرار گرفته و این دو کشور 
رسما تأیید کرده اند در چنین عملیاتی شرکت خواهند 

کرد.

نزاع لفظی نمایندگان آمریکا و روسیه در سازمان ملل
     نیکی هیلی: الزم باشد، در سوریه وارد عمل می شویم                مسکو: اگر آمریکا به سوریه حمله کند، پاسخ می دهیم

اخبار  جهان

هشدار سازمان ملل درباره احتمال 
وقوع فاجعه انسانی در ونزوئال

ایســنا| یکی از مقامات ارشــد ســازمان 
ملل هشــدار داد کلمبیا برای تعامل با فاجعه 
انسانی در امتداد مرزهایش با ونزوئال به کمک 
بین المللی فوری نیاز دارد. دیوید بیسلی، مدیر 
برنامه جهانی غذا گفت: گزارشات هولناکی که 
از سوی مهاجران ونزوئالیی شنیده ام باعث شد 
نسبت به این بحران هشــدار دهم و رسیدگی 
به آن را در اولویت بگذارم. وی پس از ســفر دو 
روزه به شهر مرزی کوکوتای کلمبیا و صحبت 
با مهاجران ونزوئالیی گفت: »این مسأله ممکن 
است به یک فاجعه در ابعاد بی سابقه برای نیم 
کره غربی تبدیل شود. من از مهاجران ونزوئالیی 
پرسیدم که چرا این جا هستید آنها در پاسخ به 
من گفتند ما هیچ خوراکی برای تغذیه نداریم. 
حتی اگر پول هم داشــته باشیم غذایی وجود 
ندارد که آن را تهیه کنیم.« بیسلی افزود: »فکر 
نمی کنم مردم سراسر جهان متوجه باشند که 
این وضع چقدر بد اســت و ممکن است چقدر 
وخیم تر شود.« همزمان با تورم شدید و کمبود 
گســترده غذا و دارو در ونزوئال، تعداد بســیار 
زیادی از مردم این کشــور به ســیل مهاجرت 
دسته جمعی پیوســتند که باعث هشداری در 
سراسر آمریکای التین شــده است. گروه های 
مســتقل برآورد می کنند که 3تــا 4 میلیون 
ونزوئالیی در ســال های اخیر سرزمین خود را 
رها کرده اند به طوری که چندصد هزار تن تنها 
در  سال 2۰17 میالدی ونزوئال را ترک کرده اند. 
بیســلی که درباره این بحران با خوآن مانوئل 
سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا مذاکره کرده 
گفت: »رویکرد ایده آل این است که سازمان ملل 
و آژانس هــای بین المللی بــا فعالیت در داخل 
ونزوئال این مشــکل را حل کننــد اما درحال 
حاضر این یک گزینه محسوب نمی شود چراکه 
نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال بارها 
دریافــت کمک های بشردوســتانه را رد کرده 
چراکه آن را اقدامی غیرمستقیم از سوی آمریکا 
و دیگر کشــورها برای بی ثبات کــردن دولت 
سوسیالیســتش در بحبوحه درخواست های 
اپوزیسیون برای سرنگونی او می داند.« در عوض 
بیسلی از آمریکا و دیگر کشــورها درخواست 
کرده تا کمک مالی بــرای کلمبیا فراهم کنند؛  
جایی که حجم وسیعی از مهاجران ونزوئالیی 
وارد آن شــده اند. برای رسیدگی به این مسأله 
همچنان به یک برنامــه جدی تر و جامع تر نیاز 
است اما بیســلی گفت: احتماال تمرکز خود را 
بر زنان باردار و کــودکان متمرکز خواهد کرد. 
وی افزود: »این برنامه ممکن اســت شــامل 
رویکردهای مختلف از پرداخت پول نقد گرفته 
تا ارسال کاال برای تغذیه مهاجران شود.« برنامه 
جهانی غذا ســاالنه ۸۰ میلیون تن در سراسر 
جهان را تغذیه می کند که حدود دو ســوم آنها 
در مناطق درگیــر قرار دارند. بیســلی گفت: 
»مشــکالت ونزوئال از درگیری های مسلحانه 
نشــأت نگرفته اما این بحران پتانسیل وخیم 
شــدن را دارد. بحــران غذا در ســوریه نیز در 
ابتدا بسیار اندک و ناچیز بود اما درحال حاضر 
نیازمند کمک سازمان ملل برای تغذیه روزانه 
شش میلیون تن در کشوری است که جمعیت 

آن به مراتب کمتر از ونزوئالست.«

کاخ سفید: 

 انتظار داریم دیدار کیم جونگ اون
و ترامپ اتفاق بیفتد

ایســنا| ســخنگوی کاخ ســفید اعــالم 
کرد، دولت آمریــکا انتظار دارد دیــدار میان 
رئیس جمهوری این کشــور و رهبر کره شمالی 
انجام شود. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید 
در پاسخ به پرسشــی در باره این که آیا سکوت 
پیونگ یانگ به این معناســت که دیدار میان 
دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا و کیم 
جونــگ اون، رهبر کره شــمالی اتفاق نخواهد 
افتاد، پاســخ داد: ما کاماًل انتظار داریم که این 
دیدار انجام شــود. وی ادامه داد: »پیشنهادی 
مطرح شــد و مــا پذیرفتیــم. کره شــمالی 
چندین قــول داده و ما امید داریــم که آنها به 
وعده هایشــان عمــل کننــد و در این صورت 

مالقات مطابق با برنامه انجام خواهد شد.«
ســخنگوی کاخ ســفید اظهار کــرد: »ما 
درحال حاضــر اقدامــات خود را در راســتای 
فراهم ســاختن تمهیدات مربوط به این دیدار 
ادامه می دهیم.« در همین حال، ســخنگوی 
کاخ سفید گفت که رئیس جمهوری آمریکا در 
بیستم مارس میزبان محمد بن سلمان، ولیعهد 

عربستان خواهد بود.

 العبادی ممنوعیت پرواز
در فرودگاه های اقلیم کردستان را 

لغو کرد
ایسنا| نخســت وزیر عراق ممنوعیت پرواز 
در فرودگاه هــای اربیــل و ســلیمانیه را لغو 
کرد. به گزارش شــبکه خبری ســومریه نیوز، 
حیدر العبادی، نخســت وزیر عراق اعالم کرد 
که فرودگاه هــای اربیل و ســلیمانیه به روی 
پروازهای بین المللی بازگشایی شده است. وی 
پیشتر متعهد شــده بود که ممنوعیت پروازها 
در ایــن دو فرودگاه را تا قبــل از عید نوروز لغو 
کند. بنا بر اعالم مسئوالن عراقی، وزارت کشور 
این کشور کنترل فرودگاه های اقلیم را برعهده 

خواهد گرفت.
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